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LANGBAKKEN 2 – GNR/BNR 61/27 – NYE BOLIGER 
SØKNADER OM DISPENSASJON 
 
 
 
Tiltakshaver Marit Låg og Paul Runnestø er eiere av eiendommen Langbakken 2 Gnr / Bnr 
61/25 og 61/ 27. På eiendom 61/25 står den gamle boligen som opprinnelig tilhørte Marit Lågs 
foreldre. Eiendom 61/27 er ubebygd. Her ønsker tiltakshaver å bygge en enebolig til seg selv, 
og i tillegg vise plassering av en enebolig eller tomannsbolig som kan bygges i fremtiden. 
 
 
1 Forhåndskonferanse med kommunen 
Forhåndskonferanse med kommunen ble avholdt den 28.04.2020. 
Her ble det bl.a. informert om gjeldende reguleringsbestemmelser, krav til detaljregulering pkt 
2.1 og rekkefølgebestemmelser pkt 2.2.1, samt opplysninger om tomten og søknadsprosessen. 
Eiendommen er ubebygd og omfattes av Områdereguleringsplan for Ås sentralområde fra 
23.10.2019. Eldre reguleringsplan fra 1983, Reguleringsplan for sentrum øst er erstattet av den 
nye områdereguleringsplanen. 
 
Det fremkommer i referatet at tiltakshaver ønsker å bygge en enebolig på tomtens nordøstre 
hjørne og tilrettelegge for plassering av flere boliger på tomten, og at de ønsker å søke om 
dispensasjon fra kravet til detaljregulering. Dette er en prinsipiell sak som bør til politisk 
behandling i HTP, Hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom det innvilges dispensasjon vil det 
stilles vilkår og vurderes hvilke bestemmelser om bygningshøyder, uteoppholdsareal og grad 
av utnytting som skal gjelde for tomten. Det vil være naturlig å se til kommuneplanens 
bestemmelser eller Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse. 
Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse er angitt i kommuneplanens bestemmelser 
§ 18. Det vil også stilles vilkår med tanke på rekkefølgebestemmelsene.  
 
Da tomten ligger innenfor gul støysone fra jernbane og delvis innenfor gul støysone fra vei er 
det krav til utarbeidelse av støyrapport som skal innsendes sammen med søknaden. 
 
I referatet fremkommer det videre at regulert felles avkjørsel til eiendommen i tidligere 
reguleringsplan fra 1983 er videreført i områdeplanen og gjelder derfor fortsatt. 
 
 
2 Reguleringsforhold  
Eiendommen er ubebygd og omfattes av Områdereguleringsplan for Ås sentralområde. En 
mindre del av eiendommen mot jernbanen er regulert til grønnstruktur, felt G2. Resterende 
del av eiendommen ligger i felt B7 og er områderegulert til boligbebyggelse i 2-3 etasjer med 
maksimal grad av utnytting %BRA = 65 %. Det er krav til utarbeidelse av reguleringsplan for 
alle delområder, og det er flere rekkefølgekrav i områdeplanen.  
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3 Kort beskrivelse av tiltaket  
Illustrasjonsplan er utarbeidet, og viser en mulig plassering av boligene, samt adkomst til disse. 
Boligene er ikke planlagt og utformet i detalj enda, men det er vist en mulig plassering og 
skjematiske oppriss og 3-D skisser med bygninger som har 9 meter mønehøyde. Eneboligen er 
plassert på tomtens nordøstre hjørne. Dette gir gode solforhold hele dagen på uteområder 
mot sørvest. Det er vist en tomannsbolig sør for eneboligen inntil adkomstveien. Disse boligene 
eller evt en enebolig får også fine uteplasser mot sør og vest.  
 
Illustrasjonsplanen viser en bebyggelse med en utnyttelse på 25% BYA, som er iht 
kommuneplanens bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse. Når det gjelder MUA, 
minste uteoppholdsareale, er det nok areale for å tilfredsstille kommuneplanens krav, som er  
250m2 per enebolig og 200m2 per enhet for tomannsboligene. Samlet MUA for tiltaket er på 
xx m2. Bebyggelsen er også innenfor reguleringsbestemmelsene for felt B7 i 
områdereguleringsplanen, der utnyttelsen kan være maksimalt 65%BRA og høyde 2-3 etasjer. 
Hvilke bestemmelser som skal gjelde for tomten vil det bli stilt vilkår om i dispensasjonen, og 
disse vil ligge til grunn for videre planlegging av tiltaket ved utarbeidelse av 
rammesøknadstegninger. 
 
 
4 Støyrapport 
Da tomten ligger innenfor gul støysone fra jernbane og delvis innenfor gul støysone fra vei er 
det krav til utarbeidelse av støyrapport. Støykonsulent er engasjert, og det er utarbeidet 
støyrapport for tiltaket. I rapporten konkluderes det bl.a. med at det må oppføres en 2 meter 
høy støyskjerm mot sørvest, mot Drøbakveien. Støyrapporten er vedlagt søknaden. 
 
 
5 Adkomst til eiendommen og til resterende del av felt B7 
Adkomstveien til eiendommen var regulert i den gamle reguleringsplanen fra 1983, og var 
regulert som adkomstvei spesifikt til Gnr/Bnr 66/27. Adkomstveien er videreført i den nye 
områdereguleringsplanen som adkomst til  Gnr/Bnr 66/27. 
Felt B7 består av to eiendommer: Gnr/Bnr 66/27 og Gnr/Bnr 66/231. Gnr/Bnr 66/231 på felt B7 
som er på 631 m2 ligger nord for Gnr/Bnr 66/27, og ble skilt ut fra Gnr/Bnr 66/33 for 3 år siden. 
Da ble det tinglyst adkomst til Gnr/Bnr 66/231 over Gnr/Bnr 66/33. Det kan også tenkes at 
Gnr/Bnr 66/231 kan detaljreguleres sammen med felt B5 nord for B7 og få adkomst fra nord. 
Med tanke på best mulig uteoppholdsareale mot sør til Gnr/Bnr 66/231, vil det være en fordel 
at adkomsten kommer inn til eiendommens nordlige del. Å videreføre adkomstveien fra  
Gnr/Bnr 66/27 vil medføre at man tar mer av  uteoppholdsarealet til begge eiendommer. En 
adkomst til Gnr/Bnr 66/231 via Gnr/Bnr 66/27 er forøvrig uaktuell, da tiltakshaver ikke ønsker en 
slik løsning som vil gi en dårligere løsning og trafikk forbi deres hus. 
 
 
 
6 Ivaretakelse av intensjonene i planbeskrivelsen / hensynene bak kravet om 
detaljregulering  
I planbeskrivelsen er det drøftet og beskrevet hvilke ytre rammer som skal tilfredsstilles for 
området generelt og planfeltene spesielt. 
 
Arealutnyttelse, formål og høyde 
I planbeskrivelsen fremgår det at den nye planen åpner for økt arealutnyttelse i de etablerte 
eneboligområdene sør i Langbakken. Ny bebyggelse i felt B6 og B7 kan etableres som 
konsentrert småhusbebyggelse i opptil 3 etasjer, med en totalutnyttelse på opptil 65% av 
tomtearealet. Her står det ikke hvilken type boligbebyggelse det skal være, men hva det kan 
være. I reguleringsplanen er B7 regulert til boligbebyggelse, uten å legge føringer for om det 
skal være åpen eller konsentrert bebyggelse. 
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Utforming  
Når det gjelder krav til utforming fremgår det i planbeskrivelsen at estetikk og tilpasning til 
nabobebyggelse skal tillegges stor vekt. I pkt 7.5.4 Langbakken står det bl.a. at området i seg 
selv har liten kulturhistorisk verdi i dag. Viktige hensyn er først og fremst å bevare og styrke et 
grønt preg i området, og gi god overgang til tilgrensende småhusområder, hvorav tilpasning 
til bevarte småhusmiljø langs Langbakken i sør er viktig. 
Å plassere tiltaket som foreslått vil fremstå som en godt tilpasset fortsettelse av det allerede 
eksisterende etablerte boligområdet sør i Langbakken. I det videre arbeidet med utforming 
av boligene og utarbeidelse av rammesøknadstegninger vil det legges opp til å tilfredsstille 
planens intensjoner i så måte.  
 
Grøntområde 
Tiltaket er planlagt slik at det ikke kommer i konflikt med det allerede regulerte grøntområdet. 
Tiltakshaver er positiv til å etablere en sti til grøntområdet som en fortsettelse av adkomstveien 
i sørlige del av eiendommen. Ved å sette dette som vilkår for dispensasjonen, vil man kunne 
få til en slik adkomst uten å detaljregulere. 
 
Adkomst / regulert adkomstvei 
Adkomstveien til eiendommen var regulert i den gamle reguleringsplanen fra 1983, og var 
regulert som adkomstvei spesifikt til Gnr/Bnr 66/27. Adkomstveien er videreført i den nye 
områdereguleringsplanen som adkomst til  Gnr/Bnr 66/27. 
Felt B7 består av to eiendommer: Gnr/Bnr 66/27 og Gnr/Bnr 66/231. Gnr/Bnr 66/231 på felt B7 
som er på 631 m2 ligger nord for Gnr/Bnr 66/27, og ble skilt ut fra Gnr/Bnr 66/33 for 3 år siden. 
Da ble det tinglyst adkomst til Gnr/Bnr 66/231 over Gnr/Bnr 66/33. Det kan også tenkes at 
Gnr/Bnr 66/231 kan detaljreguleres sammen med felt B5 nord for B7 og få adkomst fra nord. 
Med tanke på best mulig uteoppholdsareale mot sør til Gnr/Bnr 66/231, vil det være en fordel 
at adkomsten kommer inn til eiendommens nordlige del. Å videreføre adkomstveien fra  
Gnr/Bnr 66/27 vil medføre at man tar mer av  uteoppholdsarealet til begge eiendommer. En 
adkomst til Gnr/Bnr 66/231 via Gnr/Bnr 66/27 er uaktuell, da tiltakshaver ikke ønsker en slik 
løsning som vil gi en dårligere løsning og trafikk forbi tiltakshavers hus. 
 
Den allerede regulerte adkomsten til eiendommen vil benyttes i tiltaket. En detaljregulering 
av adkomsten vil ikke være nødvendig, da adkomsten allerede er regulert og er 
hensiktsmessig plassert i forhold til det planlagte tiltaket. Noen små justeringer av veien vil bli 
gjort. Adkomstveien vil bli prosjektert og tilpasset adkomst til eiendommen med bredde og 
svingradius for brannbil og ambulanse. For å få til dette er det ingen problemer å justere 
veien noe inn på Gnr/Bnr 66/25, da tiltakshaver også er eier av denne eiendommen. For å få 
til dette er dagens områderegulering tilstrekkelig, og det er ikke behov for en detaljregulering 
for å få til en god løsning her. 
 
 
Det omsøkte tiltaket planlegges i henhold til Områdereguleringsplanen og planbeskrivelsen 
når det gjelder arealutnyttelse, formål, høyde, utforming og adkomst.  
Vi kan ikke se at planens hensikt ikke blir innfridd ved å ikke detaljregulere eiendommen.  
Selv om eiendommen ikke blir detaljregulert nå, er det ikke noe i veien for at man kan velge å 
regulere eiendommen på et senere tidspunkt. 
 
 
 
7 Krav om detaljregulering (reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2) 
For alle delområder skal det utarbeides detaljregulering. Kommunen kan bestemme at 
detaljreguleringsplanene skal omfatte hele eller deler av arealer som er angitt i 
områdeplanen 
Størrelsen på den delen av eiendommen som er regulert til boligformål er på 1720 m2.  
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Da omfanget av hva tomten kan bebygges med er relativt liten, er det svært omfattende å 
måtte regulere en tomt i denne størrelsesorden. Tiltakshaver ønsker derfor å søke om  
dispensasjon fra krav om detaljregulering iht reguleringsbestemmelsenes pkt 2.1 og 
bestemmelsene om rekkefølgekrav i pkt 2.2.1  
 
 
8 Dispensasjonssøknad 1: 

Det søkes herved om dispensasjon fra gjeldende områdereguleringsplans 
bestemmelser pkt 2.1 

om krav til detaljregulering  
 
8.1 Begrunnelser for dispensasjonssøknaden i korte trekk: 
 
Fordeler ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen: 
 

- Bebyggelsen som er vist på illustrasjonsplanen kan ha en utnyttelse i samme 
størrelsesorden som bestemmelsene i områdereguleringsplanen, som sier 65 % BRA og 
2-3 etasjer. Derved er områdereguleringsplanens intensjoner om arealutnyttelse av 
området innfridd. 
 

- Formålet for den planlagte bebyggelsen er boligformål, og man forholder seg til  
områdereguleringsplanens formål. 

 
- Intensjonen for reguleringen er at den nye bebyggelsen skal tilpasses boligområdet i 

Gamleveien og bevarte småhusmiljø langs Langbakken i sør. 
Nabohuset i Gnr/Bnr 61/25 ligger i et område som skal vurderes for bevaring. En 
bebyggelse som vist på illustrasjonene viser en bebyggelse som harmonerer i størrelse 
og omfang med den eldre bebyggelsen.   

 
- Illustrasjonsplanen viser at man ikke trenger å gjøre noen endringer eller andre grep 

når det gjelder adkomst. Denne er allerede tilrettelagt ved adkomstveien som 
allerede er inntegnet og går inn til eiendommen. Adkomsten til de nye boligene blir 
en naturlig fortsettelse i tomtens østre eiendomsgrense.  
Adkomstveien vil bli prosjektert og tilpasset adkomst til eiendommen med bredde og 
svingradius for brannbil og ambulanse. For å få til dette er det ingen problemer å 
justere veien noe inn på Gnr/Bnr 66/25, da tiltakshaver også er eier av denne 
eiendommen. For å få til dette er dagens områderegulering tilstrekkelig, og det er ikke 
behov for en detaljregulering for å få til en god løsning her. 
 

 
- Den planlagte utbyggingen kommer ikke i konflikt med planene om opparbeidelse av 

sykkelvei / fortau langs Langbakken. 
 

- Selv om eiendommen ikke blir detaljregulert nå, er det ikke noe i veien for at man kan 
velge å regulere eiendommen på et senere tidspunkt. 

 
- Det er ikke krav til opparbeidelse til lekeplass for området. MUA vil bli tilfredsstilt iht 

kommuneplanens bestemmelser, 250 m2 per enebolig og 200 m2 per enhet i 
tomannsbolig, slik at barns lek kan skje på egen tomt. 

 
- Å bebygge eiendommen som vist vil ikke medføre problemer for videre utvikling av 

andre eiendommer i samme område. 
 
 

- Hverken Viken fylkeskommune eller Bane Nor SF hadde merknader til 
dispensasjonssøknaden. 
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Mulig ulempe ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen: 

- En mulig ulempe kunne ha vært at allmennheten ikke fikk adkomst til grøntområdet 
langs jernbanen uten å detaljregulere. Tiltakshaver er positiv til å etablere en sti til 
grøntområdet som en fortsettelse av adkomstveien i sørlige del av eiendommen. Ved 
å sette dette som vilkår for dispensasjonen, vil man kunne få til en slik adkomst uten å 
detaljregulere. 
 

 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.  
 
 
 
9 Rekkefølgekrav (reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2) 
 
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for nye bygge- og anleggstiltak innenfor 
B1-B22, BAA1-2, S10 og BKB2 skal tiltak i henhold til tabell i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2.1 
være gjennomført eller sikret gjennomført. 
 
Rekkefølgebestemmelsene skal videreføres og presiseres i oppfølgende detaljregulering. 
I reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2.1 er det vist en tabell som viser hvilke tiltak som skal være 
gjennomført eller sikret gjennomført for nye bygge- og anleggstiltak i områdeplanen. 
For B7 gjelder følgende tiltak: 
 
 

- SKV14:  Kryssutbedring Fv152/ Langbakken inkl. Holdeplass for buss 
 
- SKV19/S F19/SS19:  Fortau og sykkelvei med fortau langsBrekkeveien, inkl. Justert 

veibane, fra Akersveien til Søråsveien 
 
- SGS21:  Snarveien mellom Langbakken og Idrettsveien 
 
- G1:  Grøntområde, overvannsløsninger, samt gjerde langs jernbanen  

   Langbakken 
 
- #3: Områdelekeplass i felt B3-B5-BAA 
 
- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell Ås stasjon 
 
- Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, Parsell Hogstvedtveien 

 
 
 
Det vil være urimelig at alle tiltakene skal være gjennomført for hele områdeplanen i 
forbindelse med den beskjedne utbyggingen som er planlagt på Gnr/Bnr 66/27.  
Som det ble lagt frem og drøftet i forhåndskonferansen med kommunen vil tiltakshaver 
betale inn en andel av kostnadene til disse tiltakene.  
 
Som følge av en dispensasjon fra regulering søkes det også om dispensasjon fra 
bestemmelsene om rekkefølgekrav. 
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10 Dispensasjonssøknad 2: 
Det søkes herved om dispensasjon fra gjeldende områdereguleringsplans bestemmelser pkt 
2.2 vedrørende rekkefølgekrav knyttet til rammetillatelse eller igangsettingstillatelse om tiltak 
opplistet i tabell i pkt 2.2.1 som skal være gjennomført eller sikret gjennomført. 
 
 
10.1 Begrunnelser for dispensasjonssøknaden i korte trekk: 
 
Fordeler ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen: 
 

- Bestemmelsene om rekkefølgekrav er knyttet til igangsetting og brukstillatelse for 
planområdet. Ved å inngå en avtale der tiltakshaver betaler inn en andel av 
kostnadene til tiltakene i rekkefølgebestemmelsen, vil tiltakshaver på denne måten 
bidra med at tiltakene blir realisert.  
 

- Når det gjelder pkt G1 der det bl.a. kreves gjerde langs jernbanen inntil grøntområdet, 
er det  allerede et støygjerde langs deler av eiendommen mot vest. Som følge av 
støyberegningene vil tiltakshaver også etablere en ny 2 meter høy støyskjerm /gjerde 
mot sørvest. Derved er krav til gjerde mot jernbanen etablert langs hele eiendom 
Gnr/Bnr 66/27. 

 
- Den delen av eiendommen som er beregnet til grøntområde, G2 som går langs 

østsiden av jernbanen, er allerede regulert til dette formålet i 
områdereguleringsplanen. Tiltakshaver er positiv til å etablere en sti til grøntområdet 
som en fortsettelse av adkomstveien i sørlige del av eiendommen. Ved å sette dette 
som vilkår for dispensasjonen, vil man kunne få til en slik adkomst uten å 
detaljregulere. 

 
- Hverken Viken fylkeskommune eller Bane Nor SF hadde merknader til 

dispensasjonssøknaden. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.  
 
 
11 Nabovarsel / merknader 
Det ble sendt ut nabovarsel til alle naboer via Altinn.  
Følgende naboer sendte merknader: 
Tone Grindal, Gnr/Bnr 61/33 
Ås kommune, Eiendomsavdelingen, Gnr/Bnr 61/2 
Anne Grindal Søbye og Grete Grindal Patil, Gnr/Bnr 61/231 
Yvonne Caroline Røed, Gnr/Bnr 61/259 
Joakim Røed, Gnr/Bnr 61/259 
Alle merknader og tilsvar til merknadene er vedlagt som egne vedlegg, C-2 – C-11 
 
 
Ta gjerne kontakt med stagrum arkitektur as dersom noe er uklart. 
 
Med vennlig hilsen 
Stagrum Arkitektur AS  

 
 
v/Grete Stagrum 
siv.ark. MNAL 
 
Kopi er sendt: Tiltakshaver Marit Låg og Paul Runnestø 


